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 أ.د/ عماد ابوالقاسم دمحم 
 أ.م.د/ منتصر سعدى أحمد 
 أ/ أبرار وليد جاسم دمحم 

ُتعد المؤسسات التربوية فى جميع دول العالم ىى القاعدة األساسية التى يبني عمييا نيضة 
، وبإتباع ىذه المؤسسات لألساليب جيال لمحاضر وتجييزىم  لممستقب األمم ، ألنيا تقوم بإعداد األ

 تربوية المبنية عمى أسس عممية حديثة يتم تشكي  شخصية المواطن منذ طفولتو.ال
يعتبر درس التربية الرياضية بما يحتويو من ميارات مختمفة حقال خصبا لتمبية االحتياجات الحركية 

ركيًا ، حيث ُتعد ىذه الفترة ىى الفترة الذىبية لتربية الطف  حاالبتدائيلألطفال وخاصة فى مراح  التعميم 
وتكوين مخزون حركي لو يستفيد منو ويستمر معو فى مراح  عمره المختمفة، لذا يجب عمينا كتربويين 

 أن نوجو طاقتنا لمبحث عن األساليب وطرق التدريس األكثر تأثيرًا لتكوين ىذا المخزون.
درة عمى مواجية ولما كانت استراتيجيـة تطوير التعميم تيدف فى المقام األول إلى إعـداد المتعمم الق

تحـديات المستقب  ، كذلك ال تخمو قوائم األىـداف التربوية فى دول العالم من ىدف النمو المتكام  
 .(521: 4)(51:  8لمشخصية فى مجاالتيا المختمفة "الحركي، االنفعالي، المعرفي")

 الشام  وتمث  ميابمفيو  العامة التربية ألىداف تحقيقاً  البرامج أكثر من الحركية التربية وتعتبر

 التجربة الفردية لدفع األفض  األسموب أنيا عن فضالً  ،االبتدائية المرحمة لتالميذ األساليب أفض 

 مشاركتيم اإليجابية ، بالضرورة تتطمب التى الحركية المشكالت ح  بيدف المتعددة الحركات واستخدام

 لمطف  يتيح لكى واالبتكار نحو اإلبداع طاقاتيمو  األطفال دوافع إثارة فييا يفترض طريقة الحركية فالتربية

 القدرات فيو تنمية تتوافر أن مناخًا يمكن أيضاً  تعتبر قد والتى وثقة ، وبسرعة بسيولة يتحرك أن

 .(63:  4االبتكارية )
محمود حسين" حسن، "رانيا  م(،2151م(، وعماد أبوالقاسم )2153ىانى الدسوقى")" وتشير

( إلى أن التربية عن طريق الحركة ىى المدخ  م5991)حمود عبدالفتاح" ، وم"أمين أنور ،(م2155)
يعتمد عمى أساس حاجة الطف  الطبيعية لمتعميم، وما دام جسم الطف  ىو اإلطار  تربوي لنظام  الطبيعي
الممموس لمعنى الوجود فأن الطف  يعتمد من خالل جسمو إلى فيم ذاتو من خالل ممارستو  المادي

                                                 

  جامعة جنوب الوادي. –قنا كمية التربية الرياضية ب –أستاذ ورئيس المناىج وتدريس التربية الرياضية 
 جامعة جنوب الوادي. –كمية التربية الرياضية بقنا  –أستاذ مساعد بقسم مناىج وتدريس التربية الرياضية 
 معممة تربية بدنية بدولة الكويت. 
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الموجو ،حيث تيدف التربية الحركية أو التربية من خالل الحركة إلى إخراج التعميم  الحركيلمنشاط 
تؤىمو إلى أساليب أكثر إيجابية  وفاعمية فى تكوين الطف  وتنميتو إلى أقصى ما  التقميديالمدرسي 

األولى الميارات الحركية منذ سنواتو  اكتساب، ويضيفون أن الطف  يبدأ فى ومواىبوإمكانياتو وقدراتو 
 (.15:4()21:7()49-41:8()2:54سنو تقريبا) 52وحتى سن 
( إلى أن منظومة تحمي  الميارات الحركية اليرمية من النظم التي م5997)Wenda Diana" ويشير"

عند تدريب وتعميم األطفال ألنيا تسيم فى ترتيب وتنظيم التدريب والتعميم فى شك  منطقي تباعيا يفض  إ
 (.224: 25  استيعابو بسيولة من خالل استخدامو لميارات المعبة األساسية )ىرمي يسي  عمى الطف

أي إنو يمكننا تحمي  األداء الميارى إلى عدة مستويات فى ك  مستوى توجد مجموعة من 
 الميارات الحركية البسيطة التي تمث  فى مجموعيا األداء الميارى لمعبة . 

أن المنظومة الحركية اليرمية ُتعد األساس  (،م5999) " Gallahue, David " ويشير فى ىذا الصدد
لأللعاب الجماعية ، لذا يجب أن تشتم  ىذه المنظومة عمى تدريبات لتكوين عالقات ، وىذه العالقات يمكن 

 ( 251: 57اإلعداد ليا من خالل مواقف المعب المبسطة التى توضع فى شك  منظومة حركية ىرمية )
نقال عن " محمود  (م2114)Schreiner & Wein""فاين وشراينر ،(م2113" )Schreinerويذكر "شراينر 

أن المنظومة الحركية اليرمية ُتعد وسيطًا ىامًا يعم  عمى تشكي  شخصية الطف  م( 2151) حسين
بأبعادىا المختمفة؛ فيي تؤدى دورًا فعااًل فى تنظيم بيئة التدريب والتعميم وتطوير مستوى األداء، إذا ما 

تغالليا وتنظيميا. فاكتساب الطف  لمسموك واألداء الميارى يتأسس فى كثير من األحيان عمى أحسن اس
ما سبق أن تعممو واكتسبو فى الماضي، لذا يجب أن تحتوى برامج التدريب والتعميم عمى تدريبات 

ير المنظومة الحركية اليرمية ، ويضيفون أنو البد وأن يكون ىناك تخطيط مسبق ليا لتسيم فى تطو 
، فكمما بدأ ىذا األسموب مبكرًا كمما كان لدينا أفراد ذوى مستوى عاٍل من األداء فى المراح  السنية األداء

 (.21: 51التالية يستثمرون مياراتيم األساسية بشك  اقتصادي دون بذل كثير من الجيد )
" ثمانابتسام الميدى، احمد السرىيدى، فريدة ع" م(،5981خيرية السكرى")ويرى ك  من 

، (م2119" )Masashi W( و"م2117) ىانى عبدالعزيز، ومحمود حسين"" ،(م2113" )، (م5983)
( أن القدرات التوافقية ىى المفتاح لنجاح عمميات التعمم الحركى وكذلك م2153" )ىانى الدسوقى"

سن تحسين وتطوير مستوى األداء، فتوافر القدرات التوافقية عمى نحو صحيح ودقيق يساعد عمى ح
التفكير وسيولة تعمم الميارات الحركية وتطويرىا ، وأن تطوير مستوى القدرات التوافقية يمعب دورًا 

درجو إتقان ىذه الميارات تعبر عن األساس المركب   ىامًا عند اكتساب الميارات الحركية ، كما أن 
      (.21:26()51:57()52:24()56:2) لممستوى وتعم  عمى تطوير القدرات التوافقية

بدراسة مسحية لبرامج التربية الحركية الخاصة بتالميذ المرحمة االبتدائية من  ون وقد قام الباحث
سنوات بدولة الكويت ووجدت أن معظم ىذه البرامج تيتم بتطوير جوانب التربية األساسية  9-3سن 
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طة الحركية ولكن بشك  غير منظم ، حيث الحظت أن تمك البرامج تحتوى عمى مجموعة من األنش
نقال عن "محمود  (م2118" )Gagne، حيث أشار "جانيو عتمد فى بنائيا عمى الشك  اليرمىالتى ال ت
 التوافقيةإلى أن الميارات الحركية يفض  تنظيميا بشك  ىرمى لتطوير القدرات  م(2151حسين" )

طقى يسي  عميو والحركية لدى األطفال ، ألنيا تسيم فى ترتيب وتنظيم أفكار الطف  فى شك  من
 (.24:51استيعاب الواجبات الحركية المكمف بيا فى درس التربية الرياضية )

التى اتيحت والتى ارتبطت بموضوع البحث الحالى  السابقةبمسح لبعض الدراسات  ون قام الباحثكما 
م( 5987"ىدى شوقى") ىناك بعض الدراسات استيدفت التربية الحركية مث  دراسة وتوصمت إلى أن

 (م2119) ىانى الدسوقى"" (،51) (م2117)عبدالعزيز"  ىانى(،"52م( )5996( "منى االزىرى")53)
(، "عماد أبوالقاسم" 7) (م2155)، محمود حسين" "رانيا دمحم"(، 51م( )2151، "محمود حسين" )(56)
 .(54( )2153"ىانى الدسوقى" )(، 55) (م2153" )محمود حسين"(8م( )2151)

فى مجال االشراف عمى التربية العممية وتدريس مقررات التربية  ون حثومن خالل عم  البا
يمان االبتدائيةالحركية وعم  احدى الباحثين بالمرحمة  بدور برامج التربية  ًا منيمبدولة الكويت وا 

وضع  فيوالمياقة الحركية لألطفال تبمورت فكرة ىذا البحث  الحركيبناء المخزون  فيالحركية 
أدوات  باستخدامكية تضم مجموعة من األلعاب اليادفة والمسابقات المتنوعة منظومة ىرمية حر 

تعد أساس لتعمم الميارات الحركية وتسيم فى تكوين  التيمبتكرة تعم  عمى تطوير القدرات التوافقية 
 مراح  عمره المختمفة . فيلمطف  والذى يستمر معو  الحركيالمخزون 

م منظومة ىرمية حركية لم يسبق التعرض ليا فى مجال وىنا تكمن أىمية ىذا البحث حيث يقد
،  ون سنوات فى حدود عمم الباحث 9-3برامج التربية الحركية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من سن 

برامج التربية الحركية  فيأن المنظومة المقترحة )قيد البحث( قد تكون حجر األساس  ون الباحث يرى و 
 المؤسسات التربوية والرياضية الميتمة بالطف .بدولة الكويت وتستفيد منيا 

ييدف ىذا البحث إلى وضع منظومة ىرمية حركية والتعرف عمي تأثيرىا فى تطوير بعض 
 القدرات البدنية والميارية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت .

حث فى القدرات البدنية لعينة الب والبعدي القبميالقياسيين  توسطيمتوجد فروق دالة إحصائيا بين  - 5
 .قيد البحث

ث فى القدرات لعينة البح والبعدي القبميالقياسيين  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيا بين  - 2
 .الميارية قيد البحث
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 حة :الحركية التوافقية المقتر  المنظومة -

مجموعو من التمرينات والتدريبات وأشكال المعب المختمفة المنظمة بشك  يساعد عمى النمو  ىي
لمطف  وتنمية قدراتو التوافقية من خالل نماذج مبسطة من األنشطة والمسابقات المتنوعة  الحركي

يا وأدائيا ، بحيث تنظم فى مستويات بشك  ىرمى يسي  عمى التمميذ فيماألدوات المختمفة باستخدام
 (.إجرائي)تعريف 

 

 التجريبــــيالتصــــميم  باتبــــاعلمالئمتــــو وطبيعــــة البحــــث،  التجريبــــياســــتخدمت الباحثــــة المــــنيج 
 .والبعدي القبمية بتطبيق القياسين طلمجموعتين أحداىما تجريبية واالخرى ضاب

ــ  مجتمــع البحــث  ــيتمث ــإدارة الســالمية تالم ف ــة ب ــذ الصــف الخــامس بمدرســة الســالمية االبتدائي ي
عينـة البحـث بالطريقـة العمديـة مـن  ون م، اختـارت البـاحث2158/2159لعـام  بدولة الكويـت التعميمية
( تمميـــذ، وقســـمت العيمـــة إلـــى مجمـــوعين 61وبمـــو قـــوام العينـــة ) االبتـــدائيصـــف الخـــامس لتالميـــذ ا

 ( تمميذ. 51ة وقوام ك  مجموعة )أحداىما تجريبية واالخرى ضابط

 :  راد العينة فى متغيرات البحث وىىفأبالتحقق من تجانس  ون قامت الباحث     

 ( 5دول )ــج
 توصيف عينة البحث كك  فى متغيرات النمو 

 (61ن=)
 ءمعام  االلتوا االنحراف المعياري  الوسيط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 -0.283 0.504 12.000 11.567 سنة السن
 0.086 1.717 120.000 120.133 سم الطول
 0.122 2.798 31.000 30.633 كجم الوزن 

 -0.197 3.827 81.000 80.667 درجة مستوى الذكاء
 االلتواءوالوسيط ومعام   المعياري  واالنحراف الحسابي( إلى المتوسط 5تشير نتائج جدول ) 

سن، والطول، والوزن، ومستوى الذكاء، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد عينة البحث لمتغيرات ال
 (. 6± بين )  االلتواءالكمية فى متغيرات النمو حيث تراوح معام  

  



ياضية  لدى تالميذ المرحلة تأثير منظومة هرمية مقترحة على تطوير بغض الجوانب الموـارية والبدنية بدرس التربية الر

 أ/ أبرار وليد جاسم محمد     أ.م.د/ منتصر سغدى أحمد     أ.د/ عماد ابوالقاسم محمد       االبتدائية بدولة الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 

32 
 

 ( 2دول )ــج
 داللو الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى بطارية

 قياس القبمياختبار القدرات التوافقية لألطفال في ال 
 (61)ن=

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة االختبار

 القدرة عمى التوازن 
 243.50 16.23 15 التجريبية

 221.50 14.77 15 الضابطة 0.623 0.492
   30 المجموع

القدرة عمى التنظيم 
 والتوجيو الحركى

 237.00 15.80 15 التجريبية
 228.00 15.20 15 الضابطة 0.842 0.200

   30 المجموع

القدرة عمى التمييز 
 الحركى

 223.00 14.87 15 التجريبية
 242.00 16.13 15 الضابطة 0.680 0.412

   30 المجموع

القدرة عمى اإليقاع 
 الحركى

 217.00 14.47 15 التجريبية
 248.00 16.53 15 الضابطة 0.494 0.684

    30 المجموع
  5.93 = ىى 1.11قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *       

إلى أنو توجد فروق غير دالو إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة ( 2) تشير نتائج جدول
 المجموعتين. الضابطة في بطارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال في القياس القبمي، مما يدل تكافؤ 

  



 م0000يناير    -  الرابػالغـدد   -مجلــة سوهاج لغلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 6دول )ـــج
 داللو الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى بطارية

 اختبار القدرات الحركية في القياس القبمي 
 (61)ن=

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة االختبار

 الجرى االرتدادى

 205.00 13.67 15 التجريبية
 260.00 17.33 15 الضابطة 0.253 1.143

     30 المجموع

الوثب العريض من 
 الثبات

 201.00 13.40 15 التجريبية
 264.00 17.60 15 الضابطة 0.186 1.324

     30 المجموع

الوقوف عمى قدم 
 واحدة

 217.00 14.47 15 التجريبية
 248.00 16.53 15 الضابطة 0.485 0.699

     30 المجموع

 مرونة الجذع

 248.50 16.57 15 التجريبية
 216.50 14.43 15 الضابطة 0.500 0.675

     30 المجموع
  5.93 = ىى 1.11قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *

إلى أنو توجد فروق غير دالو إحصائيًا بين المجموعة التجريبية  (6) تشير نتائج جدول 
 موعة الضابطة في بطارية اختبار القدرات الحركية في القياس القبمي، مما يدل تكافؤ المجموعتين.والمج

 االختبارات المستخدمة : - أ
 (  2اختبار الذكاء : مرفق ) -

   .عينة البحث ألفراداستخدمت الباحثة اختبار الذكاء من تصميم أحمد زكى صالح لقياس مستوى الذكاء 
 (6طارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال : مرفق )ب -ب

" لقيــاس القــدرات التوافقيــة والتــى قــام بتعريبيــا "محمــود Kikoبطاريــة " كيكــو  ون اســتخدم البــاحث
ــم اختيارىــا لحــداثتيا ومناســبتيا ليــذا البحــث 1()م2119حســين" ) ــد ت ــى احــدث ( وق ــا اســتخدمت ف كم

محمـــود حســـين" ، ومنيـــا "رانيـــا ســـعيد" اإليجـــابيوتأثيرىـــا الدراســـات الســـابقة والتـــى أثبتـــت نتائجيـــا 



ياضية  لدى تالميذ المرحلة تأثير منظومة هرمية مقترحة على تطوير بغض الجوانب الموـارية والبدنية بدرس التربية الر

 أ/ أبرار وليد جاسم محمد     أ.م.د/ منتصر سغدى أحمد     أ.د/ عماد ابوالقاسم محمد       االبتدائية بدولة الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة 1وتتكــون مــن ) (51()م2151(، محمــود حســين" )7()م2155) ــارات تقــيس القــدرات التوافقي ( اختب
 األساسية وىى :

 المتزن . المشياختبار القدرة عمى التوازن لقياس القدرة عمى  .5
 اتجاىات مختمفة. في الجري درة عمى لقياس الق الحركياختبار القدرة عمى التنظيم والتوجيو  .2
 لقياس القدرة عمى الوثب العميق من الثبات. الحركياختبار القدرة عمى التمييز  .6
 المكان. في االرتداديلقياس القدرة عمى الوثب  الحركياختبار القدرة عمى اإليقاع  .4

 (4بطارية اختبار القدرات الحركية ألطفال ما قب  المدرسة : مرفق ) -
" لمقـدرات  Kimoعمـى المراجـع العمميـة توصـال إلـى بطاريـة " كيمـو  ون اطالع الباحث من خالل

"  Klaus Buss & Others الحركيــة ألطفــال مــا قبــ  المدرســة والتــى أعــدىا " كــالوس و خــرون 
وقــد اســتخدمتيا لقيــاس القــدرات الحركيــة ألطفــال عينــة البحــث حيــث تعتبــر األحــدث واألنســب  (2114)

 ( اختبارات كالتالى :4حالى وىى تضم )لطبيعة البحث ال
 . قياس السرعة )السرعة الحركية(، الرشاقةل االرتدادياختبار الجرى  .5
 . لقياس القوة المميزة بالسرعة )القدرة العضمية( اختبار الوثب العريض من الثبات .2
 . لقياس االتزان الثابت ـ التوافق تحت ضغط الدقة اختبار الوقوف عمى قدم واحدة .6
 . لقياس مرونة الجذع ار مرونة الجذعاختب .4

( تمميذ  من مجتمع البحث ومن 21بإجراء دراسة استطالعية عمى عينة قواميا ) ون قام الباحث 
خارج العينة األساسية لمبحث ، وقد قامت الباحثة إجراء الدراسة االستطالعية لتحقق من المعامالت 

خدمة )قيد البحث( ، مما أسفر عمى التحقق من المعامالت العممية العممية لالختبارات المست
 لالختبارات قيد البحث .

تم حساب صدق االختبارات عن طريق صدق التمايز وذلك عمـى عينـة اسـتطالعية مماثمـة  : 
( عشــرون تمميــذ أحــداىما مجموعــة 21ا )لمجتمــع البحــث ومــن خــارج عينــة البحــث األساســية وعــددى

   مميزة واالخرى غير مميزة ، وتم حساب داللة الفروق بين المجموعتين فى تمك االختبارات .
  



 م0000يناير    -  الرابػالغـدد   -مجلــة سوهاج لغلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 4دول )ــج
 داللو الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة فى بطارية

  اختبار القدرات التوافقية لألطفال 
 (21)ن=

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد ةالمجموع االختبار

 القدرة عمى التوازن 

 155.00 15.50 10 المميزة

3.877
* 

 

0.000 
 

 55.00 5.50 10 غير المميزة

   20 المجموع

القدرة عمى التنظيم 
 والتوجيو الحركى

 152.50 15.25 10 غير المميزة

3.828
* 

 

0.000 
 

 57.50 5.75 10 المميزة

   20 المجموع

القدرة عمى التمييز 
 الحركى

 55.00 5.50 10 غير المميزة

3.891
* 

 

0.000 
 

 155.00 15.50 10 المميزة

   20 المجموع

القدرة عمى اإليقاع 
 الحركى

 56.00 5.60 10 غير المميزة

3.813
* 

 

0.000 
 

 154.00 15.40 10 المميزة

   20 المجموع

  5.93 = ىى (1.11)قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *          
إلى أنو توجد فروق دالو إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة  (4) تشير نتائج جدول 

غير المميزة في بطارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال، مما يدل عمى صدق بطارية اختبار القدرات 
 طفال. التوافقية لأل

  



ياضية  لدى تالميذ المرحلة تأثير منظومة هرمية مقترحة على تطوير بغض الجوانب الموـارية والبدنية بدرس التربية الر

 أ/ أبرار وليد جاسم محمد     أ.م.د/ منتصر سغدى أحمد     أ.د/ عماد ابوالقاسم محمد       االبتدائية بدولة الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (  1دول ) ــج
 داللو الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة فى بطارية

 اختبار القدرات الحركية  
 (21)ن=

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة االختبار

 الجرى االرتدادى

 56.00 5.60 10 المميزة

3.704
* 

 

0.000 
 

 154.00 15.40 10 ميزةغير الم

   20 المجموع

الوثب العريض من 
 الثبات

 151.00 15.10 10 غير المميزة

3.497
* 

 

0.000 
 

 59.00 5.90 10 المميزة

   20 المجموع

الوقوف عمى قدم 
 واحدة

 55.00 5.50 10 غير المميزة
3.856

* 
 

0.000 
 

 155.00 15.50 10 المميزة

   20 المجموع

 مرونة الجذع

 155.00 15.50 10 غير المميزة

3.803
* 

 

0.000 
 

 55.00 5.50 10 المميزة

   20 المجموع

  5.93 = ىى 1.11قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *          
إلى أنو توجد فروق دالو إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة  (1) تشير نتائج جدول 
 مميزة في بطارية اختبار القدرات الحركية، مما يدل عمى صدق بطارية اختبار القدرات الحركية. غير ال

إلى أنو توجد فروق دالو إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة  (7) تشير نتائج جدول 
لميارية غير المميزة في االختبارات الميارية المستخدمة قيد البحث، مما يدل عمى صدق االختبارات ا

  .المستخدمة قيد البحث
عادة  :  لحساب ثبات االختبارات قيد البحث استخدمت الباحثة أسوب تطبيق االختبار وا 

( عشرة تالميذ من مجتمع البحث ومن غير العينة األصمية 51تطبيقو وذلك عمى عينة قواميا )
ام لالختبارات المستخدمة ، وقامت ( سبعة أي7بفارق زمنى بين التطبيقين األول والثانى مدتو )

 الباحثة بإيجاد معام  االرتباط بين التطبيقين.
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 (3دول )ــج
  اختبار القدرات التوافقية لألطفال معام  اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى فى بطارية

 ( 51ن = )

 االختبار
 التطبيق الثاني التطبيق األول

معام  
المتوسط  الثبات

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.736* 1.033 14.200 0.789 14.800 القدرة عمى التوازن  
 0.667* 0.422 4.800 0.316 4.900 القدرة عمى التنظيم والتوجيو الحركى

 0.689* 0.568 12.900 0.483 12.700 القدرة عمى التمييز الحركى
 0.695* 0.789 11.200 0.568 11.100 قاع الحركىالقدرة عمى اإلي

 0.760* 2.319 229.400 3.028 229.500 القدرة عمى سرعة االستجابة
  1.362 = ىى (1.11)قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية *         

 دالو إحصائيًا بين التطبيق االول ارتباطيةإلى أنو توجد عالقة  (3)تشير نتائج جدول       
 والتطبيق الثانى فى بطارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال، مما يدل عمى ثبات بطارية اختبار

 القدرات التوافقية لألطفال المستخدمة قيد البحث .
 (7دول )ــج

  اختبار القدرات الحركية معام  اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى فى بطارية
 (01ن = )  

 اإلختبار
 التطبيق الثاني تطبيق األولال

معام  
المتوسط  الثبات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.888* 0.639 10.775 0.590 10.850 الجرى االرتدادى 
 0.741* 2.830 82.700 4.686 82.800 الوثب العريض من الثبات

 0.646* 0.823 13.700 0.919 13.800 الوقوف عمى قدم واحدة 
 0.820* 0.262 2.920 0.355 2.920 مرونة الجذع
 0.698* 2.160 23.000 2.283 23.900 الوثب الجانبى

  1.362ىى  1.11قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية *
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دالو إحصائيًا بين التطبيق االول  ارتباطيةإلى أنو توجد عالقة  (7)تشير نتائج جدول
فى بطارية اختبار القدرات الحركية ، مما يدل عمى ثبات بطارية اختبار القدرات  يالثانوالتطبيق 

  .الحركية المستخدمة قيد البحث
 (7: )مرفق   -
- 

 لمصف الخامس. التعميمياج يتيدف ىذه المنظومة إلى تعميم بعض الميارات المن

- : 
بإجراء تحمي  االطار المرجعي لبعض المراجع العممية والدراسات السابقة  ون قامت الباحث        

"ىانى  (55()م2153محمود حسين" )" العربية واألجنبية التى أىتمت باألداء فى كرة السمة مث 
محمود حسين" ، "رانيا سعيد" ،(8()2151"عماد أبوالقاسم" ) (54()2153الدسوقى" )

"سامية ربيع،  ،(56()2119"ىانى الدسوقى" ) ،(51()م2151محمود حسين" )" ،(7()م2155)
التمرينات واأللعاب الحركية والتمييدية التى استخدمت  "وذلك لحصر (3م()5989عزيزة عبدالغنى" )

 لالستفادة منيا فى تصميم المنظومة الحركية اليرمية قيد البحث . 
 أسبوع . 3تم تنفيذ مستويات المنظومة الستة خالل 

 وقد راعت الباحثة عند اختيارىا لمفردات المنظومة الحركية المتطمبات التالية:
 أن تراعى خصائص المرحمة السنية لعينة البحث. .5
 أن تحقق تمرينات والعاب المنظومة ىدف البحث من خالل األىداف المرحمية ليا. .2

 البدء بالتمرينات واأللعاب التى تتم بدون كرة ثم بالكرة. .6

 تتيح التمرينات واأللعاب المختارة القدرة عمى التفكير واألدراك وسرعة اتخاذ القرارات.  أن  .4

 أن تنمى روح الفريق والعم  فى جماعات والكفاح لتحقيق الفوز. .1

القدرة عمى إتقان التمرينات واأللعاب بسيولة إلدخال عام  السرور والمرح مما يزيد مـن ثقـة  .3
 اء بفاعمية. الناشئ بنفسو وقدرتو عمى األد

 توافر عوام  األمن والسالمة عند األداء. .7

-   : 
 أسبوع. 52 منظومةمدة ال .5
 .أسبوعياً تعميمية وحدات  2تعميمية عدد الوحدات ال .2
 .تعميميةوحدة  24عدد الوحدات الكمية  .6
 )االثنين، األربعاء(.يومان  أيام التدريب .4
 دقيقة(. 41) التعميميةالوحدة  زمن .1
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-  : 

م لعينـة البحـث 58/2/2159 - 57/2بإجراء القياس القبمى فـى الفتـرة مـن  ون قامت الباحث
 فى متغيرات القدرات التوافقية والحركية والميارية قيد البحث . 

 

ــــرة مــــن أســــبوع 52قيــــد البحــــث  اســــتغرق تنفيــــذ المنظومــــة ــــى  24/2متصــــمة فــــى الفت إل
 م مع مراعاة تواجد الباحثة أثناء تنفيذ ك  وحدة .22/4/2159

بعد انتيـاء تنفيـذ المنظومـة المقترحـة وذلـك فـى الفتـرة  البعديبإجراء القياس  ون قامت الباحث
تغيرات القدرات التوافقيـة والحركيـة والمياريـة لمتالميذ قيد البحث فى م، م23/4/2159  - 24/4من 

 تحت نفس ظروف القياس القبمى . البعديقيد البحث، وقد راعت الباحثة أن يكون القياس 

 . SPSS اإلحصائيلمعالجة البيانات إحصائيًا استخدمت الباحثة البرنامج 
 

 ( 8دول ) ــج
 داللو الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى بطارية

 (61)ن=                اختبار القدرات التوافقية لألطفال في القياس البعدي                        
 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة االختبار

 القدرة عمى االتزان

 *2.610 292.00 19.47 15 التجريبية
 

0.009 
 173.00 11.53 15 الضابطة 

     30 المجموع

القدرة عمى التنظيم 
 والتوجيو الحركى

 *3.641 311.50 20.77 15 التجريبية
 

0.000 
 153.50 10.23 15 الضابطة 

     30 المجموع

القدرة عمى التمييز 
 الحركى

 *2.061 190.00 12.67 15 التجريبية
 

0.039 
 275.00 18.33 15 الضابطة 

     30 المجموع

القدرة عمى اإليقاع 
 الحركى

 *4.021 142.00 9.47 15 التجريبية
 

0.000 
 323.00 21.53 15 الضابطة  

     30 المجموع
  5.93 =ىى( 1.11)قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *      



ياضية  لدى تالميذ المرحلة تأثير منظومة هرمية مقترحة على تطوير بغض الجوانب الموـارية والبدنية بدرس التربية الر

 أ/ أبرار وليد جاسم محمد     أ.م.د/ منتصر سغدى أحمد     أ.د/ عماد ابوالقاسم محمد       االبتدائية بدولة الكويت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 

40 
 

إلـــى أنـــو توجـــد فـــروق دالـــو إحصـــائيًا بـــين المجموعـــة التجريبيـــة  (8) جـــدول تشـــير نتـــائج
والمجموعـــة الضـــابطة فـــي بطاريـــة اختبـــار القـــدرات التوافقيـــة لألطفـــال فـــي القيـــاس البعـــدي لصـــالح 

 المجموعة التجريبية. 
ــاحثي ــيم )ال ون عــزو الب ــي ق ــارات Zفــروق ف ــة والضــابطة فــي إختب ــين المجمــوعتين التجريبي ( ب

بطارية القـدرات التوافقيـة قيـد البحـث والتـي كانـت لصـالح المجموعـة التجريبيـة إلـى محتـوي المنظومـة 
اليرميــة الحركيــة المقترحــة والــذي إســتندت إلــي معــايير التربيــة الحركيــة التــي تنــادي بيــا وزارة التربيــة 

دولة الكويت لتالميذ المرحمة اإلبتدائية والتي تم اإلستعانة بيا في تصـميم المنظومـة اليرميـة والتعميم ب
الحركيــة وكــذلك فــى تنفيــذ درس التربيــة الرياضــية لمتالميــذ عينــة البحــث، والتــي أثــرت بصــوره ايجابيــو 

رتيم عمـي عمى مستوى القدرات التوافقية المختمفة لمتالميذ في جميـع مكونـات الـدرس فحسـنت مـن قـد
الــربط الحركــي بــين الحركــات وبعضــيا الــبعض فكــان التالميــذ يــؤدون الميــارات المطموبــة مــنيم بــربط 

 .حركي جيد، وكذلك القدرة عمي التنظيم والتوجية الحركي
أنــو كممــا كــان مــدرس التربيــة الرياضــية قــادرًا عمــى تصــميم وحــدة دراســية  ون البــاحثيعــزو و

واأللعــاب وفــق معــايير التربيــة الحركيــة الموجــودة بمنيــاج التربيــة تشــتم  عمــى الكثيــر مــن التــدريبات 
الرياضية لتالميذ المرحمـة اإلبتدائيـة ووضـعيا فـي شـك  منظـومي ىرمـي فإنـو سيسـتطيع التالميـذ مـن 
سـتيعاب الواجبـات الحركيـة المطموبـة مـنيم بسـيولة وخاصـة  دراك وا  خالل ىذا الشك  التنظيمي فيـم وا 

ينات والواجبات الحركية المعطـاة تتسـم بـالتنوع والتشـويق والدافعيـة نحـو األداء، إذا ما كانت ىذه التمر 
 ,Wenda Diana "(،7)(2155محمـود حسـين" )، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كـ  مـن "رانيـا سـعيد

P.E.D" (5997()25م،)  التــي أفــادت بــأن تنفيــذ الطفــ  لمكثيــر مــن الواجبــات الحركيــة تحــت الكثيــر
المنظمة بشك  يسمح لمطف  بإدراك متطمبـات ىـذه الواجبـات وفـي سـن مبكـرة يسـيم  الضغوط المتنوعة

فى زيادة المخزون الحركـي لمطفـ  ويحسـن مـن الـذاكرة الحركيـة لـو فيسـتطيع التمميـذ إسـتغالل قدراتـة 
   .البدنية والميارية أحسن إستغالل مع اإلقتصاد فى الطاقة

 ( 9دول )ــج

 ات التوافقية لألطفال فى القياس البعدى معدل تغير بطارية اختبار القدر 
 (61)ن=عن القياس القبمى لممجموعة التجريبية 

 االختبار
 القياس البعدى القياس القبمى

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 %01.81 14.400 12.133 القدرة عمى التوازن 
 %90.15 4.867 3.200 القدرة عمى التنظيم والتوجيو الحركى

 %08.61 12.667 15.133 القدرة عمى التمييز الحركى
 %07.76 11.133 13.533 القدرة عمى اإليقاع الحركى
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إلى معدل التغير بطارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال فـى القيـاس  (9) تشير نتائج جدول
 البعدى عن القياس القبمى لممجموعة التجريبية.

فـي معـدل التغيـر الحـادث لمقـدرات التوافقيـة قيـد البحـث ، فقـد إشـتم   التغير ون عزو الباحثيو
محتوي المنظومة عمى مجموعة من تمرينات االتزان ألن ديناميكية تطور االتزان تكون كبيـرة جـدًا فـى 
ىذه المرحمة العمرية فكان ىناك تحسن ممحوظ فى نتائج إختبار االتـزان )اختبـار البكـرات( فوصـ  إلـى 

أن وجود مجموعة مـن تمرينـات تطـوير القـدرة عمـى التوجيـة والتنظـيم الحركـي سـاعد  %، كما58.38
فى تحسن معدل التغير إلختبار القدرة عمـى التوجيـة والتنظـيم الحركـي )إختبـار الكـرات األربعـة( فوصـ  

(، وىــذا مــا حــدث أيضــا فــي نتــائج إختبــارات  األحســاس والتمييــز 12.19ألفضــ  معــدالت التغيــر )
%، 53.61إليقــاع الحركــي وســرعة اإلســتجابة الحركيــة والتــي كانــت معــدالت التغيــر فييــا )الحركــي وا
 .%( عمى التوالي57.76

(، "ماساشـى 2155()51" )Mahmoud Houssain"محمـود حسـين وىذا ما أشار إليو ك  من 
ة فــي أن القــدرة عمــى اإلتــزان تســاعد الطفــ  فــى ىــذه المرحمــ، (Masashi et al ")(2009)21و خــرون 

العمرية من التحكم فى جسمة وتحميو من السقوط أو اإلصـابة أثنـاء أداء الحركـات السـريعة أو الغيـر 
 – 3مناسبو لوضع الجسـم، ألن معـدالت ديناميكيـة تطـور ىـذه القـدرة الحركيـة تتغيـر فـى الفتـرة مـن )

ف، كمــا أن ( سـنة التـى تعـد مـن أفضـ  المراحـ  التـى يـتم فريـا التـدريب عمـى اإلتـزان وبشـك  مكثـ56
يسيم في تطوير الكثير من الصفات البدنية األخري )السرعة، الرشـاقة، المرونـة، القـوة، القـدرة  ناالتزا

 العضمية( التي تحسن من قدرة الطف  عمى األداء فى درس التربية الرياضية.

 عرض ومناقشة نتائج بطارية اختبار القدرات الحركية: -2
 (51دول )ــج

 لمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى بطاريةداللو الفروق بين ا
 (61)ن= اختبار القدرات الحركية في القياس البعدي 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة االختبار

 الجرى االرتدادى

 120.00 8.00 15 التجريبية
4.678* 
 

0.000 
 345.00 23.00 15 الضابطة 

     30 جموعالم

الوثب العريض من 
 الثبات

 292.50 19.50 15 التجريبية
2.506* 
 

0.012 
 172.50 11.50 15 الضابطة 

     30 المجموع

الوقوف عمى قدم 
 واحدة

 138.00 9.20 15 التجريبية
4.062* 
 

0.000 
 327.00 21.80 15 الضابطة 

     30 المجموع
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 مرونة الجذع

 336.50 22.43 15 ةالتجريبي
 128.50 8.57 15 الضابطة 0.000 *4.338

     30 المجموع
  5.93ىى  1.11قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *

إلــى أنــو توجــد فــروق دالــو إحصــائيًا بــين المجموعــة التجريبيــة  (51) تشــير نتــائج جــدول
يـــة لألطفـــال فـــي القيـــاس البعـــدي لصـــالح والمجموعـــة الضـــابطة فـــي بطاريـــة اختبـــار القـــدرات التوافق

 المجموعة التجريبية. 
 ( 55دول )ــج

  معدل تغير بطارية اختبار القدرات الحركية فى القياس البعدى
 (51)ن=عن القياس القبمى لممجموعة التجريبية 

 االختبار
 القياس البعدى القياس القبمى

 معدل التغير %
 المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 %01.67 10.858 12.114 االرتداديالجرى 
 %01.00 83.067 70.333 الوثب العريض من الثبات

 %09.16 13.400 18.067 الوقوف عمى قدم واحدة 
 %86.01 2.949 1.807 مرونة الجذع

إلى معدل التغير بطارية اختبار القدرات الحركية فى القياس البعـدى  (55) تشير نتائج جدول
 بمى لممجموعة التجريبية. عن القياس الق

وتعزو الباحثة التغير في معدل التغير الحادث فى نتائج اختبارات القدرات الحركية قيـد البحـث 
%( إلنتظام تالميـذ المجموعـة التجريبيـة فـى دروس  36.21%( إلى ) 51.67والذي تراوح ما بين )

ي، حيـث اشـتممت المنظومـة اليرميـة التربية الرياضية المصممة طبقًا ألسموب التعمم المنظـومي اليرمـ
الحركيــة المقترحــة مــن قبــ  الباحثــة عمــى مجموعــة متنوعــة مــن التمرينــات واأللعــاب الحركيــة المتميــزة 
التـى تـم تصـميميا وترتيبيـا مــع بعضـيا الـبعض فـى مسـتويات بنظــام ىرمـى مـتقن ىـدف كـ  مســتوي 

ء األطفال الختبـارات القـدرات الحركيـة منيا يترتب عمى ما قبمو من األىداف مما يؤثر عمى مستوى أدا
قيد البحث، فقد اشتممت تمرينات المنظومة عمى مجموعة من ميـارات ألعـاب القـوي )الجـرى، التتـابع، 
الحـواجز، سـباقات التحمـ ، الوثـب بأنواعـو، والرمــى( والجمبـاز والرياضـات الجماعيـة والتـى تـؤدى فــى 

زيع زمنـى مقـنن، ممـا أدى إلـى تنميـو القـدرات الحركيـة الجزء الرئيسى من درس التربية الرياضية وبتو 
 ألطفال المجموعة التجريبية وأثر فييا تأثير إيجابى ممحوظ. 
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 ( 52دول )ــج

 داللو الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى االختبارات الميارية
 (61)ن=المستخدمة قيد البحث في القياس البعدي 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد ةالمجموع االختبار

المحاورة داخ  
 ق5المنطقة المحرمة 

 304.50 20.30 15 التجريبية
3.044* 
 

0.002 
 

 160.50 10.70 15 الضابطة
     30 المجموع

المحاورة والتمرير عمى 
 األىداف المتداخمة

 345.00 23.00 15 التجريبية
4.775* 
 

0.000 
 

 120.00 8.00 15 الضابطة
     30 المجموع

التصويب من تحت 
 ثانية 61السمة لمدة 

 329.50 21.97 15 التجريبية
4.029* 
 

0.000 
 

 135.50 9.03 15 الضابطة
     30 المجموع

  5.93 = ىى 1.11قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية *
توجــد فــروق دالــو إحصــائيًا بــين المجموعــة التجريبيــة  إلــى أنــو (52) تشــير نتــائج جــدول

ــاس البعــدي لصــالح  ــي القي ــد البحــث ف ــة المســتخدمة قي ــارات المياري والمجموعــة الضــابطة فــي االختب
 المجموعة التجريبية.

( داللــة الفــروق بــين المتوســطات لممجموعــة التجريبيــة والضــابطة فــى 52ويوضــح جــدول ) 
والتـى كانـت لصـالح المجموعـة التجريبيـة، وتعـزو الباحثـة الفـرق بـين  االختبارات الميارية قيـد البحـث

ـــد البحـــث )المحـــاورة داخـــ  المنطقـــة المحرمـــة،  القياســـات لممجمـــوعتين فـــى اإلختبـــارات المياريـــة قي
ثانيــة، التصــويب  61المحــاورة والتمريــر عمــى األىــداف المتداخمــة، التصــويب مــن تحــت الســمة لمــدة 

يبات المنظومة الحركية اليرمية المقترحة حيـث أنيـا ركـزت عمـى أن يكـون مراكز( لتدر 51بالوثب من )
التى تطـور األداء الميـاري لألطفـال  لقناعـة .  الربط بين الميارات األساسية باستخدام ميارة المحاورة

الباحثة بأن ىذه الميارة تعتبر من أىم الميـارات األساسـية التـى يـتم تعميميـا بسـيولة لألطفـال لحـبيم 
ه الميــارة فيــى تشــعرىم بــالتفوق عنــدما يجيــدونيا ويتغمبــون بيــا عمــى أقــرانيم داخــ  درس التربيــة ليــذ

 الرياضية.

ــر مــن القــدرات التوافقيــة اليامــة فــى  ون البــاحثيــرى كمــا  أن ىــذه الميــارة تشــتم  عمــى الكثي
القــدرة عمــى  رياضــة كــرة الســمة )القــدرة عمــى التنــوع الحركــى، القــدرة اإليقاعيــة، القــدرة عمــى اإلتــزان،
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 

44 
 

التوجيـــو الحركـــى( ممـــا جعـــ  تحســـن نتـــائج اإلختبـــارات لممجموعـــة التجريبيـــة أفضـــ  مـــن المجموعـــة 
 الضابطة، 

"رانيـا سـعيد ومحمـود حسـين" (، 2153"ىـانى الدسـوقى") وىذا ما توصمت إليو نتائج دراسـات
م أتفقـوا حيـث إنيـ (2117(، "ىانى عبد العزيز ومحمود حسين" )2151"محمود حسين" ) (،2155)

فـى أن تطــوير القــدرات التوافقــة السـابقة أســيم فــى تحســن الحالـة البدنيــة والحركيــة فتحســنت بالتبعيــة 
 .نتائج اإلختبارات البدنية والحركية التى أسيمت بدورىا فى تحسن نتائج اإلختبارات الميارية 

 باحث إلى االستنتاجات اآلتية:في حدود المشكمة وأىميتيا وفى ضوء نتائج البحث توص  ال
المنظومة اليرمية الحركية المقترحة التي تم اإلستعانة بيا في تنفيذ درس التربية الرياضية،  - 5

والتي أثرت بصوره ايجابيو عمى مستوى نمو القدرات التوافقية المختمفة )القدرة عمى ضبط 
الحركي، القدرة عمى التوجيو والتنظيم الوضع، القدرة عمى اإليقاع  الحركى، القدرة عمى االتزان 

 الحركي( لتالميذ المجموعة التجريبية قيد البحث بدولة الكويت. 
المنظومة اليرمية الحركية المقترحة التي تم اإلستعانة بيا في تنفيذ درس التربية  - 2

رى ) الج المختمفة الحركيةالرياضية، والتي أثرت بصوره ايجابيو عمى مستوى نمو القدرات 
 لتالميذ مرونة الجذع(، الوقوف عمى قدم واحدة ، الوثب العريض من الثبات ، االرتدادى

 المجموعة التجريبية قيد البحث بدولة الكويت.

من خالل مشكمة البحث وأىداف البحث وفى حدود عينة البحث وما توصمت إليو 
 :   الباحثة من نتائج واستنتاجات توصى الباحثة بما يمى

القدرات التوافقية بدرس التربية لتطوير المقترحة استخدام تدريبات المنظومة الحركية اليرمية  - 5
 .الرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت

القدرات الحركية بدرس التربية لتطوير المقترحة استخدام تدريبات المنظومة الحركية اليرمية  - 2
 .مرحمة االبتدائية بدولة الكويتالرياضية لتالميذ ال

الميارات االساسية بدرس التربية لتطوير المقترحة استخدام تدريبات المنظومة الحركية اليرمية  - 6
 .الرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت
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دور الحضانة بمحافظـة  ج مقترح عمى بعض الميارات الحـركية األطفال: "تأثير برنام ابتسام الميدى -5
 1م5983 ، رسالة ماجستير، كميـة التربية الرياضية لمبنين، جامعة الزقازيق،الشـرقية"

: "األسس العممـية لمتربيـة الحـركية تطبيقاتيـا لـرياض األطفال  أحمد السرىـيدى، فريدة عثمان -2
 1م5991" ، دار القمم، الكويت، والمرحمة االبتدائية 

مقتـرح لمقـدرات التوافقيـة عمـى  تـدريبي"تأثير برنامج  أحمد فاروق خمف و محمود حسين محمود: -6
مستوى أداء بعض الميارات األساسية لمناشئين في كرة السمة"، مجمة عمـوم الرياضـة، 

 .م2119،كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا، يناير
: "التربية الرياضية المدرسية ، دليـ  معـمم الفص  ى ، محمود عبدالفتاح عنان أمين الخول -4

 1م5991، دار الفكر العربى، القاىرة ،  وطالب التربية العممية"
"برنامج مقترح لتطـوير الحركات األساسية فى التربية الرياضيـة عامة وألعاب  : خيرية السكرى  -1

كمية التربية الرياضية  رسالة دكتوراه، "دريةالقـوى خاصة لدور الحضانة باإلسكن
 1م5981لمبنات، جامعة اإلسكندرية، 

: "تأثير برنامج مقترح باألدوات الصغيرة عمى تنمية القدرات  سامية ربيع ، عزيزة عبدالغنى -3
اإلدراكية الحس ـ حركية وبعض الميارات الطبيعية ألطفال ما قب  المدرسـة" ، بحث 

م وفنون الرياضية ، العدد األول ، كمية التربيـة الرياضية لمبنات ، منشور، مجمة عمـو 
 1م5989جامعة حموان ، 

منظومة ألعاب حركية توافقية ألطفال مـا قبـ  المدرسـة ": محمود حسين محمود ، رانيا دمحم حسن  -7
كأساس لمسابقات الميدان والمضمار"، المجمة العممية لمتربية الرياضية والبدنيـة، كميـة 

 .م2155،التربية الرياضية لمبنين باليرم، جامعة حموان، يناير
 م. 2151التربية الحركية " ، دار الكتاب العربى، القاىرة ، برامج : "  القاسم دمحم عماد أبو -8
التقويم والقياس فى التـربية البدنيـة"، الجزء األول، دار الفكـر العربى، ": دمحم صبحى حسانين -9

 .م5979القاىـرة ، 
تأثير منظومة حركية ىرمية مقترحو عمى األداء الخططـى لناشـئى كـرة " : محمود حسين محمود -51

   م.2151،السمة"، مجمة عموم الرياضة، كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا، يونيو
ـــذكاء الخططـــي محمـــود حســـين محمـــود  -55 ـــى تطـــوير ال ـــة المصـــغرة عم ـــأثير األلعـــاب الخططي : ت

ــة اليجــومي لناشــ ــة التربي ــوم وفنــون الرياضــة، كمي ــة لعم ــة العممي ئى كــرة الســمة"، المجم
 م.2153،الرياضية لمبنات بالجزيرة، القاىرة، مايو
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عمى متغيرات الوعى الحس ـحركي وبعض  برنامج مقترح لمتربية الحركية : "أثر منى أحمد األزىرى  -52
حوث مؤتمر)روية مستقبمية لمتربية ، ب "عناصر المياقة البدنية لدى أطفـال ما قبـ  المدرسـة

البدنية والرياضة فى الوطن العربى( المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضـة ، كميـة التربية 
 1م5996ديسمبر   24-22الرياضيـة لمبنين بالقاىرة ، المجـمد األول، 

مرينات واأللعاب الصغيرة تنميـة بعض القـدرات البدنية باسـتخدام الت: "ىـانى الدسوقى إبراىيم -56
 ،"وأثـره عمي السموك االسـتكشافي لدي أطـفال الحمقـة األولـي من التعميـم األساسي

كمية التربية  ، المؤتمر الدولي لمطفولة العربية الثاني" العولمة والمحافظة عمي اليوية"
 م.21/9/2119-22، جامعة جنوب الوادى - بالغردقة

فعالية برنامج قائم عمى األلعاب التعاونية والتنافسية فى تنمية : "مىـانى الدسوقى إبراىي -54
 ،"الحركية األساسية واالجتماعية لدى أطفال ما قب  المدرسة بسمطنة عمان الميارات

، جامعة السمطان قابوس، كمية التربية التربوية والنفسية ، -مجمة الدولية لمدراسات 
 م.2153مارس 29سمطنة عمان، ، جامعة السمطان قابوس، كمية التربية

"تنميــة القــدرات التوافقيــة لتطــوير بعــض  : ىــانى عبــد العزيــز الــديب ومحمــود حســين محمــود -51
ـــة لناشــئى كــرة الســمة"، المجمــة العمميــة لمتربيــة الرياضــية والبدنيــة،  الميــارات األساسي

 م.2117،كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة الزقازيق، ديسمبر
الحركية  اإلدراكية: "أثـر برنامج مقتـرح لمتربيـة الحركية عمى الكفـاءة  حسن أحمد شوقىىدى  -53

( سنوات" ، رسالة ماجسـتير، كمية التربية 3–4ألطفال ما قب  التعميم األساسي من )
 1م5987الرياضية لمبنين بالقاىرة ، جامعة حموان، 

 

17 -Gallahue, David :  “ Rndrstanding Motor development in children “ John 

Wickly & Sons, New York, 1999, . 

18-Mahmoud Houssain.: Jugendbasketball; Untersuchung zur Trainierbarkeit 

der Beinarbeit und zur Bedeutung der Koordinativen Faehigkeiten, 

Dr. Kovač Verlag, Hamburg, 2006. 

19-Mahmoud Houssain: "Balance Exercises as the Basis for Developing the 

Level of Physical and Skill Performance in Basketball Young 

Players" - World Journal of Sport Sciences – Vol. 4, No. 2 – 2011. 

20-Masashi W., Nobuyuki K., &Tatsuo Y.: Relationships between the changes 

of physical fitness and motor ability and playing in kindergarten 

children -Study on children in “A” kindergarten in Okayama 

prefecture-, Human Performance Measurement, Vol. 6, 10-16, 2009. 

21 -Wenda Diana, P.E.D. : “ A compassion of motor Creativity and motor 

Performance of young Children, “ Indiana Univ., order No,11-30 

190, 145 Pages, 1997. 



 م0000يناير    -  الرابػالغـدد   -مجلــة سوهاج لغلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
47 
 

 أ.د/ عماد ابوالقاسم دمحم                                                                                                              

 أ.م.د/ منتصر سعدى أحمد                                                                                                              

  برار وليد جاسم دمحمأأ /                                                                                                                

إلى وضع منظومة ىرمية حركية والتعرف عمي تأثيرىا فى تطوير بعض الحالى  يدف البحثي  
المنيج  ون استخدمت الباحث، القدرات البدنية والميارية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت 

التصميم التجريبى لمجموعتين أحداىما تجريبية واالخرى  باتباعلمالئمتو وطبيعة البحث،  التجريبي
الخامس بمدرسة تالميذ الصف  فيتمث  مجتمع البحث و  ة بتطبيق القياسين القبمى والبعدى.طضاب

عينة البحث  ون م، اختارت الباحث2158/2159السالمية االبتدائية بإدارة السالمية التعميمية لعام 
ة ن( تمميذ، وقسمت العي61وبمو قوام العينة ) االبتدائيصف الخامس لبالطريقة العمدية من تالميذ ا

 وكانت أهم أدوات( تمميذ. 51إلى مجموعين أحداىما تجريبية واالخرى ضابطة وقوام ك  مجموعة )
بطارية اختبار القدرات الحركية  -بطارية اختبار القدرات التوافقية لألطفال  -اختبار الذكاء  البحث

المنظومة اليرمية الحركية المقترحة التي تم  : وكانت اهم االستنتاجات ،ألطفال ما قب  المدرسة
تي أثرت بصوره ايجابيو عمى مستوى نمو القدرات االستعانة بيا في تنفيذ درس التربية الرياضية، وال

التوافقية المختمفة )القدرة عمى ضبط الوضع، القدرة عمى اإليقاع  الحركى، القدرة عمى االتزان 
الحركي، القدرة عمى التوجيو والتنظيم الحركي( لتالميذ المجموعة التجريبية قيد البحث بدولة الكويت. 

القدرات لتطوير المقترحة دام تدريبات المنظومة الحركية اليرمية استخ -1:  التوصيات وجاءت اىم
 .التوافقية بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت

القدرات الحركية بدرس التربية لتطوير المقترحة استخدام تدريبات المنظومة الحركية اليرمية  - 2
 الرياضية 
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Abstract 

"The effect of a proposed hierarchical system on the development of some 

aspects of skill and physical study of physical education"Among primary school 

pupils in the State of Kuwait 
 

    Prof.Dr /Emad Abu Al-Qasim Muhammad 

    Dr. / Montaser Saadie Ahmed 

    Dr / Abrar Walid Jasim Muhammad 
 

     The current research aims to develop a kinetic hierarchical system and to 

identify its effect in developing some physical and skill capabilities of primary 

school pupils in the State of Kuwait. The research community was represented 

by the fifth grade students in Salmiya Primary School in Salmiya Educational 

Administration for the year 2018/2019, the researcher chose the sample of the 

research in the deliberate way of the fifth primary grade students and the 

sample consisted of (30) students. 
 

    The sample was divided into two groups, we have the best intelligence 

search tools - harmonic ability test battery - kinetic ability test battery (ability to 

set the situation, the ability to balance stability, the ability to guide and motor 

organization) for students of the experimental group under investigation in the 

State of Kuwait. 
 

The most important recommendations came: 1- Using the proposed 

kinematic hierarchical system exercises to develop harmonic abilities by 

studying physical education for primary school pupils in the State of Kuwait. 

2 - Using the proposed hierarchical motor system exercises to develop motor 

skills by studying physical education. 

 

 


